
 
Kúpna zmluva 

 
 

I. GR8 auctions a.s.  II.  
so sídlom: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
zapísaná: 
 
IBAN:  
SWIFT:  
zastúpená: 

Strážnická 3, 811 08 Bratislava 
35 863 021 
2021744483 / SK2021744483 
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 5078/B 
SK81 1100 0000 0026 2773 5448.  
TATRSKBX 
Ing. Mojmírom Chalupkom, predsedom predstavenstva 

 
 
 

a 
 
 
 

bytom/miesto: 
podnikania: 
IČO/r.č.: 
číslo OP: 
zapísaný: 
 
 

 
 
 

ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci ”)  ako kupujúci na strane jednej (ďalej len „Kupujúci”) 
 
 

uzatvárajú podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto 
 

kúpnu zmluvu  
(ďalej len „Zmluva“): 

 
Preambula 

Predávajúci v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásil 
obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 
vozidlo  určené na predaj. Na jej základe bol vybratý ako víťaz Kupujúci, ktorý 
uzavrie s Predávajúcim Zmluvu.   

 
Článok I 

Predmet Zmluvy 
1. Predávajúci predáva Kupujúcemu Predmet kúpy uvedený v bode 2. tohto 

článku a zaväzuje sa previesť na neho vlastnícke právo a Kupujúci týmto 
Predmet kúpy od Predávajúceho za dohodnutú kúpnu cenu kupuje a 
prijíma do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť dohodnutú kúpnu 
cenu. 

2. Predmetom kúpy je automobil  
Typ:   
Model:  
Rok výroby:  
Číslo karosérie:  
Číslo motora:         
(ďalej len „Predmet kúpy"), vrátane jeho súčastí a príslušenstva.  

 
Článok II 

Opis Predmetu kúpy a zodpovednosť za vady 
1. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil so 

stavom Predmetu kúpy jeho obhliadkou, ako aj oboznámením sa 
s obsahom znaleckého posudku týkajúceho sa Predmet kúpy, tento stav 
mu je dobre známy a Predmet kúpy chce v tomto stave nadobudnúť.  

2. Kupujúci si je vedomý vád Predmetu kúpy, ktoré sú uvedené v znaleckom 
posudku, na ktoré bol upozornený a ktorá sa nachádzajú na Predmete 
kúpy a svojim podpisom potvrdzuje, že Predmet kúpy preberá s 
uvedenými vadami. Za tieto vady Predávajúci nepreberá žiadnu 
zodpovednosť.  

3. Podpisom Zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim riadne 
oboznámený s obsluhou Predmetu kúpy, najmä že mu boli poskytnuté 
informácie súvisiace s použitím a údržbou Predmet kúpy. 

4. Kupujúci kupuje Predmet kúpy tak ako stojí a leží a v prípade, že sa po 
prevzatí na Predmete kúpy vyskytnú vady, ich opravu si hradí Kupujúci 
na vlastné náklady. Odovzdaním Predmetu kúpy Kupujúcemu 
prechádzajú na Kupujúceho všetky riziká spojené s nebezpečím vzniku 
náhodnej škody, nebezpečenstvo zničenia a straty Predmetu kúpy 

5. Predávajúci podpisom Zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady 
a poškodenia Predmetu kúpy, a na ktoré by mal Kupujúceho osobitne 
upozorniť.  

6. Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, alebo jeho časti, 
pokiaľ tieto vady boli zistené ohliadkou, alebo vznikli v priamej súvislosti 
s vadami zistenými pri ohliadke, prípadne ako dôsledok týchto vád. 
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu v príčinnej 
súvislosti so zistenými vadami.  

 
Článok III 

Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetu kúpy je ............ € 

vrátane DPH. 
Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj 
predajný poplatok vo výške (150,00 EUR + 1,5% z kúpnej ceny) + DPH. 
Ak kúpna cena vozidla nepresiahne výšku 500 EUR je kupujúci povinný 
uhradiť predajný poplatok vo výške 100 EUR + DPH. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že kúpna cena  podľa bodu 1. tohto článku bola 
Kupujúcim Predávajúcemu zaplatená na č.ú.: SK81 1100 0000 0026 
2773 5448, SWIFT: TATRSKBX vedený v Tatra banka, a.s. pri podpise 
Zmluvy. 

3. Predávajúci príjem kúpnej ceny od Kupujúceho potvrdzuje.  
4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom, keď bola kúpna cena za 

Predmet kúpy pripísaná na účet Predávajúceho uvedený v bode 3. tohto 
článku. 

 
 

 
 

Článok IV 
Nadobudnutie vlastníctva a ďalšie dojednania 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Predmetu kúpy úplným zaplatením 
kúpnej ceny podľa článku III Zmluvy. 

2. Kupujúci prejavil súhlas s kúpnou cenou Predmetu kúpy s tým, že cena je 
medzi stranami dohodnutá s ohľadom na vek Automobilu, jeho aktuálny 
technický stav overený Kupujúcim, a ďalej s ohľadom na zistené vady 
Automobilu a s prihliadnutím na potrebu opráv. 

3. Predávajúci potvrdzuje svojím podpisom, že Automobil nepochádza 
z krádeže. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená a nie je im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť 
obmedzovali. 

5. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom kúpy nakladať v 
plnom rozsahu. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o žiadnych 
rozhodnutiach súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani 
žiadnych zmluvách alebo dohodách, ktoré by mohli obmedzovať právo 
Predávajúceho nakladať s Predmetom kúpy podľa Zmluvy. Predávajúci 
vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) 
uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k Predmetu kúpy. 

6. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by 
mali za následok neplatnosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť 
Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov voči Kupujúcemu 
podľa Zmluvy. 

7. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok nebolo začaté konkurzné 
konanie ani nebolo začaté reštrukturalizačné konanie, a ani nemá 
vedomosť o začatí exekučného konania. 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy potvrdzujú, že právny úkon je urobený 

v predpísanej forme a prejavy vôle sú hodnoverné a dostatočne 
zrozumiteľné.  

2. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení ust. § 262 ods. 1 a 2 Obchodného 
zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený Zmluvou sa bude 
riadiť Obchodným zákonníkom.  

3. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje 
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.  

4. Kupujúci podpisom Zmluvy vyslovene udeľuje svoj súhlas so 
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

5. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
6. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo 

účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá 
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo 
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu 
Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do 
úvahy. 

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre 
Predávajúceho a jeden pre Kupujúceho. 

8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými 
stranami. 

9. Kupujúci sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými podmienkami obchodnej 
verejnej súťaže Predávajúceho.  

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že 
Zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a 
vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 Bratislava, dňa ....................     

 
 
 

 

 

GR8 auctions a.s. 
Ing. Mojmír Chalupka,  

predseda predstavenstva 

  


